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A független életvitel sok fogyatékossággal élő személy számára
még csak álom
Az EU-ban sok fogyatékossággal élő személy még mindig intézményekben él,
ahol az elszigetelődés és a marginalizáció kockázatának vannak kitéve, nem
élhetnek teljes, független életet, valamint rosszabb feltételek között élnek,
mint a fogyaték nélkül élő személyek. Ezért a fogyatékossággal élők
támogatásának megszervezése és finanszírozása terén szisztematikus
változásokra van szükség, amint azt az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének
(FRA) új jelentései felfedik. A jelentések javaslatokat tesznek arra, hogy az EU
és tagállamai mit tehetnek a fogyatékossággal élő személyek érdekében ahhoz,
hogy közösség alapú támogatással független életet élhessenek, használhassák
a tömegközlekedést vagy járhassanak bevásárolni.

„A fogyatékossággal élők nagyon gyakran gátolva vannak abban, hogy választhassanak
vagy ellenőrzést gyakoroljanak életük felett” – mondja az FRA igazgatója, Michael
O’Flaherty. „Miközben az EU és tagállamai elkötelezték magukat amellett, hogy mindenki
számára lehetővé teszik a független életvitelhez való jog gyakorlását, a valóságban ezt
nem sikerült elérni. A jelentések figyelmeztetésül szolgálnak és útmutatást adnak a
politikai döntéshozók számára, hogy biztosítani tudják ennek a jognak teljes mértékben
történő végrehajtását az EU egész területén.”
„Az intézményektől a közösségi életvitel felé” című jelentések az intézményi
elhelyezésről a független és közösségi életvitelre való átállás különböző szempontjaival
foglalkoznak. A független életvitelhez való jog szerepel a fogyatékossággal élő
személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményben. A jelentések a következő témákat
érintik: az intézményesítettség csökkentése és elkötelezettségek ; finanszírozás; és ezek
hatása a fogyatékossággal élőkre.
A jelentések rámutatnak, hogy sok tagállam rendelkezik az intézményesítettség
csökkentésére irányuló stratégiával, amely kötelezi őket arra, hogy az összes
fogyatékossággal élő személy számára biztosítsák a független életvitel lehetőségét. Az
intézményi elhelyezés helyett már az uniós strukturális alapok is a közösségi alapú
támogatást szabják meg a finanszírozás feltételeként. A stratégiákból azonban sokszor
hiányoznak a világos időkeretek és célkitűzések, a megfelelő finanszírozás, a
fogyatékossággal élők szervezeteinek tényleges bevonása, akadályozva az előrelépést.
Ezen kívül sok tagállam még mindig támogat intézményeket.
Mindez párosul azzal, hogy hiányzik a támogatást nyújtó több különböző nemzeti és
helyi hatóság közötti koordináció, ami ahhoz vezet, hogy a fogyatékossággal élő
személyek általában rosszabb körülmények között élnek, mint a fogyaték nélkül élők. Ez
különösen azokra igaz, akik súlyos fogyatékossággal élnek. Ők sokszor érzik magukat
kirekesztve, illetve úgy, hogy nem gyakorolnak ellenőrzést saját életük felett.
Ez rámutat arra, hogy világos, megfelelő erőforrásokkal ellátott tervekre van szükség,
amelyek rendelkeznek a finanszírozásról és az intézmények bezárását és a közösségi
életvitelt támogató (pl. jó minőségű személyes segítségnyújtási opciók) felelősségi körök
létrehozásáról. Megfelelő közösségi támogatásnak is léteznie kell az intézményeket
elhagyó fogyatékossággal élő személyek segítésére. Ezért alapvető fontosságú a
mindennapi szolgáltatások, például a közlekedés, az egészségügyi ellátás és az oktatás
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elérhetővé tétele. A fogyatékossággal élők és képviseleti szervezeteik a döntéshozatalba
és a monitorozási folyamatba való bevonása is kulcsfontosságú szükségleteik
kielégítésének biztosításához, hogy élhessenek a független életvitelhez való jogukkal.
További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: media@fra.europa.eu /
Tel.: +43 1 580 30 642.
Megjegyzések a szerkesztőknek:
Az Alapjogi Ügynökség független uniós szerv, amelynek célja, hogy az alapvető jogokkal
kapcsolatban segítséget és szakértelmet nyújtson az EU és tagállamai számára. Az FRA
fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos munkájáról további információt a
weboldalunkon talál.
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